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Hat testvér közül hárman indultunk el. 

Szüleink döntöttek így, miután meg-

tudták tőlem, hogy aktívan részt vet-

tem a keszthelyi tüntetésben. Sőt, hogy 

ott én szerveztem meg a nagyszabású 

felvonulást. 

A Mezőgazdasági Technikum tanulója 

voltam. Kollégiumban laktam, mert 

mint révfülöpi lakos a távolság miatt 

nem tudtam volna naponta Keszthelyre 

iskolába járni. Két nagyon jó barátnőm 

volt ott velem egy osztályban és a kol-

légiumban. Ikrek. Együtt töltöttük a 

szabadidőnket is. Igy történt, hogy 

rádiót is hallgattunk és onnan tudtuk 

meg, hogy Budapesten kitört a forra-

dalom. Elég volt a kommunista dikta-

túrából és az orosz megszállásból. Bu-

dapesten a betiltás ellenére békésen 

tüntetettek az egyetemisták és a társa-

dalom minden rétegéből hozzájuk 

csatlakozók. A rádió épületénél a kar-

hatalmisták a tüntető tömegbe lőttek. 

A békés tüntetés forradalommá vált, 

porba dőlt az idegen hatalom jelképe, a 

Sztálin szobor.  

Mi sem ülhettünk nyugodtan az osz-

tályban, mintha a történtekhez nem lett 

volna semmi közünk. Az iskola és a 

kollégium épületének mind a négy 

sarkát lövésre kész orosz páncélosok 

vették célba. Kijárási tilalom volt. Az-

zal fenyegettek, hogy ha többen, mint 

hárman együtt az utcára lépnek, azon-

nal lőni fognak úgy a személyekre, 

mint az épületre. A tüntetést mégis 

megszerveztük. Tanítás alatt végig 

kopogtattunk az osztályok ajtaján: 

„azonnal mindenki az utcára, zsebében 

cédulára irt nevével, hogy, hamarabb 

lehessen megállapítani, hogy ki kicso-

da ha agyonlőnek minket.“ Mindenki 

jött, a tanárok is. Tüntetve vonultunk a 

város központjába. Nem lőttek ránk. 

Útközben a közeli kaszárnyából kato-

nák csatlakoztak hozzánk, valamint 

sok járókelő      Folytatás a 11.oldalon 

Látogatás István atyánál 

Meghívó a 2. oldalon 

Forradalom Magyarországon   

Menekülésünk 1956-ban otthonról. 

Európai 56-os emlékművek 

Fotók az 6. oldalon 

Magyar asztal a Népek vasárnapján 

Beszámoló a 2. oldalon 

Keszthelyi tüntetők 
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Míg Magyarországon nagy erőfeszítéssel készültek a nem-

zetközi eucharisztikus világkongresszusra, addig Ausztriá-

ban, – Ferenc pápa budapesti látogatása előtt – a kongresz-

szus iránt nem tapasztaltam érdeklődést. Nekem örömömre 

szolgált, hogy azon részt vehettem. Ezzel kapcsolatban sze-

retném gondolataimat veletek megosztani. 

Visszapillantva mondhatjuk, hogy a nemzetközi euchariszti-

kus kongresszus történetének utolsó 100 éve jól tükrözi tár-

sadalmunk felgyorsult átalakulását. Ezt értem külső megje-

lenésükre és programjaikra egyaránt. Míg az első, 1881-ben 

Lilleben megtartott kongresszuson a katolikus Egyház az 

akkori francia egyházellenes hangulatban élni akarásának 

akart nyomatékot adni, addig a 34. kongresszus, amelyet 

1938-ban Budapesten tartottak, egy háborúra kész világ kö-

zepette, a béke hírnöke kívánt lenni. Személyesen is megis-

merkedhettem idős bácsikkal és nénikkel, akik ezt gyermek-

ként megélhették. Részvételüket ők a mai napig életre szóló 

lelki élményként emlegetik.

A második világháború után a kongresszusok pompás erő-

demonstrálásai alábbhagytak és a hittételek üzenete helyébe 

lassan lelkipásztori meggondolások léptek. Az idén Buda-

pesten megtartott 52. nemzetközi eucharisztikus kongresz-

szus még ennél is többet nyújtott. A programok változatos-

sága, a résztvevők sokszínűsége, az „újdonságok” bemuta-

tása, a jó közhangulat, a kedvező időjárás, a liturgia szépsé-

ge, a mindennapi szentmisében jelenlevő Jézus, a szívünkbe 

költöző és mindenkit átölelő oltáriszentség megerősítették 

papi hivatásomat. A nyolc napig tartó kongresszus fény-

pontja Ferenc pápa látogatása volt. Szívből kívánom, hogy 

imádsága „Isten áldd meg a magyart” profétai kijelentéssé 

váljék és így mi magyarok mások számára is áldássá le-

gyünk. 

Krisztusi szeretettel: 

Molnár Ottó   

magyar lelkész 
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Kedves Magyar Testvéreim! 

MEGHÍVÓ 

Látogatás István atyánál 

Mag. Holló István deutschlandsbergi plébános idén is láto-

gatóba hívja Deutschlandsbergbe a gráci magyar híveket. 

Plébániája egyike a Schilcherland - Lelkipásztori  térség 11 

plébániájának. István atya vezetésével, eddigi látogatásaink 

során, már több odatartozó  templomot felkerestünk. Idén 

Trahüttenbe visz utunk, amelynek ősi templomában részt 

veszünk a hagyományos magyarnyelvű szentmisén.  

Program 

Időpont: 2021.Október 16. 

Találkozás: 9:45 a deutschlandsbergi plébánián.  ( autókkal 

követjük István atyát Trahüttenbe) 

10:00  mise a plébániatemplomban, majd templombemuta-

tás, azt követően:  

Közös ebéd az Alpengasthof Koralpenblickben. 

Délután, ha az idő jó, séta a deutschlandsbergi várba. 

Az ebédnél kötelező a védőmaszk használata és az oltás / 

teszt igazolása  (3G szabály!) 

Népek Vasárnapja 

A Népek Vasárnapjának megünneplésére ismét a gráci Dóm-
ban került sor. A kellemes enyhe időjárás  és a szabadba csa-
logató napsütés, valamint a Covid 19 előírások lehettek az 
oka, hogy idén kevesebb népcsoport vett részt a szentmisén. 
Ezt a benyomást keltette az is, hogy a főcelebráns Dr. 
Matthias Keil, a Jézus Szíve  templom plébánosa és Dr. 
Heinrich Schnuderl, a dóm vendéglátó plébánosa  mellett a 
szokásosnál kevesebb pap állta körül az oltárt. P. Joseph a 
horvátok lelkésze  prédikációjában rámutatott, hogy az em-
berek gondjai és vágyai ugyanazok világszerte. Majd kérdez-
te: Hol van a hazánk? Az ország ahol születtünk, vagy ahol 
most lakunk? Senki sem tudja valóban szeretni új hazáját, ha 
nem értékeli a régit. Mindnyájan idegenek vagyunk ezen a 
világon és rámutatott Szent Pállal arra, hogy Otthonunk a 
mennyben van. 
A szentmisén résztvevő csoportok anyanyelvén mondott 
imáik hazájuk hagyományos énekei, sajátos zenéjük és a 
„Gotteslob” közösen felhangzó énekei éreztették a Krisztus 
áldozatában  való testvériség és Egyházunk egységét. Ezt a 
testvériséget sugározta a szentmise után a szeminárium udva-
rában megrendezett agapé is, ahol minden csoport szülőhazá-
ja ízeivel  terített asztalánál üdvözölte a régi ismerősöket és 
az új barátokat. 

Kár, hogy az idei Népek vasárnapján, az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus  Kongresszus évében a magyarok ajkán nem 
csendült fel  „  Krisztus kenyér s bor színében...Forrassz egy-
gyé békességben Minden népet s nemzetet.” 

http://www.gracimagyarujsag.at


Gráci Magyar Újság 
2021. október- 2021.november 

3www.gracimagyarujsag.at 

Egyedül hit által… 

Nekünk evangélikusoknak ez a rövid kifejezés rögtön másik 

hármat juttat eszünkbe. Nem más ez ugyanis, mint a refor-

máció egyik alapelve, amely az Istennel való személyes 

kapcsolatot helyezi az ember életének középpontjába. A 

reformáció hónapjában hálával emlékezünk hitbeli előde-

inkre, akik újra világossá tették, hogy melyek azok a hitbeli 

értékek, amelyek megtartanak bennünket egész életünk so-

rán. A Szentírás szavain tájékozódva (sola Scriptura), abban 

a Megváltó Jézus Krisztust felfedezve (solus Christus), a 

hittel megajándékozva (sola fide) és Isten kegyelmét megta-

pasztalva (sola gratia) haladhatunk céljaink felé, és tapasz-

talhatjuk az Istennel és emberekkel való közösség minden 

örömét és áldását. 

Amikor a hit kérdéseit elemezzük, akkor szívesen beszélünk 

arról, hogy az nem más, mint Isten iránti bizalom. Ezt a ki-

fejezést talán gyakrabban is használjuk. Ha az elmúlt két év 

eseményeire gondolunk, akkor felidézhetjük, hogy milyen 

gyakran kérték a bizalmunkat, illetve milyen gyakran volt rá 

szükség a COVID-19 járvány idején. Mára többféle oltó-

anyaggal rendelkezünk, talán magával a betegséggel is 

megismerkedtünk, és az izoláció számtalan változatával 

kapcsolatban is szereztünk tapasztalatokat. Mégis azt láthat-

juk, hogy a bizalom az emberek között és általában véve az 

intézmények iránt nemhogy növekedett volna, sokkal in-

kább csökkent. Nem kevesen hajlanak arra, hogy az állam 

és egyház által megszabott, illetve javasolt szabályoknál 

szigorúbb rendet vezessenek be a saját életükben, ami több-

nyire még nagyobb elszigeteltséggel és még nagyobb bizal-

matlansággal jár. 

Mostanra meglátásom szerint eljött az ideje a bizalom újraé-

pítésének minden szinten. Nekünk, akik az elmúlt időszak-

ban is a hit erejévél jártuk utunkat, talán ez könnyebben 

megy. Hiszen egy olyan ajándék birtokosai vagyunk, 

amelynek hatékonysága független a minket körülvevő világ 

történéseitől, és azt közvetíti számunkra, hogy keresztény 

emberként sosem vagyunk egyedül. Nincs az az izoláció, 

amely elválaszthat Isten szeretetétől, vagy veszélybe sodor-

ná a bizalmat, amellyel nem emberek, hanem Jézus Krisz-

tusban maga Isten ajándékozott meg bennünket. 

A hit ereje sok mindenre elég. Elég arra, hogy jó kezekben 

tudjuk elhunyt szeretteinket, köztük gyülekezetünk volt lel-

készét, Fónyad Pált. Elég arra, hogy a még mindig nem ki-

számítható helyzetben újra építsük közösségünket azokkal a 

rendezvényekkel, amelyeket a közeljövőben tervezünk. 

Ezek közül kettőt szívesen ki is emelek. Két felnőtt hittest-

vérünk közelgő konfirmációja arra mutat rá, hogy Isten ma 

is tevékenykedik közösségünkben és megteremti azt a hitet, 

amely keresi a vele való kapcsolatot és a közösséget. Ezen 

kívül lektoriktatásra is készülünk, amely ugyancsak Isten 

gondoskodásáról szól, aki azzal járul hozzá életünk sikeré-

hez és boldogságához, hogy nem hagyja elhallgatni az evan-

géliumot. Örülünk, ha közösségünk is megkapja a bizalmat, 

hiszen mindenkit örömmel várunk. 

Áldott reformáció-hónapot kívánva szeretettel: 

         Wagner Szilárd, lelkész 

Meghívó 

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet szeretettel hív mindenkit lektoriktatási istentis-

zteletére és az azt követő szeretetvendégségre 

2021. december 12-én 16 órára a grazi Heilandskirchébe. 

Az istentiszteleten Wagner Szilárd lelkész a lektori képzés következő szakaszának elvégzése 

után beiktatja szolgálatába Szeitl-Eibinger Zitát, a gyülekezet lektorát. 

Igét hirdet dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. 

Szeretetvendégségünket a 3G szabály betartásával rendezzük. A tervezhetőség érdekében kerünk mindenkit, hogy 

részvételi szándékát az office.evangelikusat@gmail.com E-mail címen  

vagy honlapunkon keresztül az alábbi linken jelezze: 

www.evangelikus-at.com/lektoriistentiszteletgraz 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Rövidítések:  MEÖK: Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK: Magyar Katolikus Közösség, AMEGY: 

Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 

2021 OKTÓBER-NOVEMBER
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3. 
vasárnap 

17:00 
Kálváriatemplom 

Kalvarienbergstr. 155. 
Magyarnyelvű szentmise, utána agapé a plébánián 

 Info: Prel.Molnár 0316 682 124 21, Gjecajné 0681 1067 9351 
MKK 

8. 
péntek 

17:30 
Don Bosco plébánia 

Südbahnstr. 100 
Tóth Zsuzsanna Napsugár Katedrálisok c. kiállításának zenés 

megnyitója Privát 

16. 
szombat 

9:45 
Találkozás a  

Deutschlandsbergi 
plébánián. 

Látogatás István atyánál. Deutschlandsberg/ Trahütten. 
Bővebben a 2. oldalon.  

Jelentkezés:Gjecajné 0681 1067 9351 
MKK 

17. 
vasárnap 

15:00 
Salvator plébánia,  

Robert-Stolz-gasse 3, 
8010 Graz 

„Ősz-idéző" gyerek és felnőtt táncház  
Program az 5. oldalon. Info: Kovács Dénes 0650 8312 624 

MEÖK 

17. 
vasárnap 

17:00 Kálváriatemplom 
Kalvarienbergstr. 155 

Magyarnyelvű szentmise, utána agapé a plébánián 
Info: Prel.Molnár 0316 682 124 21, Gjecajné 0681 1067 9351 

MKK 

22. 
péntek 

18:30 Gráci Dóm 
Koszorúletétel `56 emlékére a 65. évforduló alkalmából. 

Info: Ugri Mihály 0316 /68 35 08  
MEÖK 

24. 
vasárnap 

16:00 Heilandskirche Graz 
Magyar evangélikus istentisztelet - Felnőtt konfirmáció 

Info: www.evangelikus-at.com 
AMEG

y 

24. 
vasárnap 

17:00 
Kálváriatemplom 

Kalvarienbergstr. 155 

Szentmise ´56-áldozataiért, hazánkért. 
Az agapén rövid emlékműsor.  

Info: Gjecajné S. E. 0681 1067 9351 
MKK 

31. 
vasárnap 

17:00 
Kálváriatemplom  

Kalvarienbergstr. 155 
Szentmise—családjaink elhunyt tagjaira emlékezünk 

Info: Gjecájné 068110679351 
MKK 

N
O

V
E

M
B

E
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7,14,21, 
28 

vasárnap 
17:00 

Kálváriatemplom 
Kalvarienbergstr. 155 

Szentmise, utána agapé a plébánia nagytermében 
Info:Gjecajné 0681 1067 9351 

28.-án Adventi koszorúáldás és gyertyagyújtás 
MKK 

21. 
vasárnap 16:00 

Heilandskirche 
Graz 

Magyar evangélikus istentisztelet 
Info: www.evangelikus-at.com 

AMEG
y 
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5, 12 
vasárnap 17:00 

Kálváriatemplom 
Kalvarienbergstr. 155 

Szentmise, utána agapé a plébánia nagytermében 
Info:Prel.Molnár 0316 682 124 21, Gjecajné 0681 1067 9351 

MEÖK 

12 
vasárnap 

16:00 
Heilandskirche 

Graz 

Magyar evangélikus istentisztelet—Lektori megbízás—Fabiny 
Tamás—Elnökpüspök és Wagner Szilárd lelkész szolgálatával 

Info: www.evangelikus-at.com 

AMEG
y 
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A rendezvények megtartása függ a mindekori járványügyi– egészségügyi előírásoktól! 
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Családi Piknik 

2021. július 24-én ismét együtt ünnepeltük a nyarat. Szeretettel láttuk a Grác és környéki embereket, barátokat, családokat. 
Találkozásunk helyszíne az Auwiese volt. Ez egy különleges rét vízparttal és mezei növényekkel. A hely varázsát az adja, 
hogy egyszerre több társaság használja a területet. A hozzánk érkező magyar családok is körbe sétáltak, és megfigyelték a 
többiek kulturális jellegzetességeit. A multikulturális környezetben zenészeink eljátszották a nekünk kedves dallamokat. 
Táncoltunk rá és énekeltünk. Előjöttek gyermekkorunk megzenésített versei. Eszünkbe jutott Halász Judit és Gryllus Vil-
mos, a kedves gyerekdalok, és a népdalok is. Felidézésük hidat teremt a szülők és gyerekek között. A picik különösen él-
vezték, hogy saját ritmushangszereket kaptak a kezükbe. Ezután a legkisebb lábak is ropták a táncot. 

A zenés program barkácsolással egészült ki. A Búvár Zsebkönyvek sorozat Gyógynövények részéből harangvirágokat és 
gyógyfüveket rajzoltunk, fababát készítettünk, kisvirágot tekergettünk. Ez a találkozás egy szép emlék marad, és remélhető-
leg újakat is teremt. Művészeink Kis Lajos, Kovács Dénes, Tamás Furtenbacher és Tóth Zsuzsanna Napsugár tették vidám-
má és hangossá a gráci pikniket. 

Köszönjük MEÖK! 

ZS.N. 

Katedrálisok –
kiállításmegnyitó 

Tóth Zsuzsanna Napsugár szeretettel 
meghívja a Grác és környéki felnőtte-
ket és gyerekeket a Katedrálisok 
című kiállításra. A zenés megnyitó 
2021 október 8-án 17:30-kor kezdő-
dik. A kiállításban szereplő általa 
festett képek a Gráci Dómban és a 
Ferences templomban készültek.  

A rendezvény helyszíne a Don Bosco  
Plébánia ünnepi csarnoka: Festsaal 
der Pfarre Graz-Don Bosco: Süd-
bahnstraße 100, Graz. 

A kiállítóteremben az aktuális covid 
szabályozások érvényesek.  

Belépés díjtalan. 

„Ősz-idéző" gyerek és felnőtt táncház október 17.én a 
Huzdrá együttessel! 

15:00: gyerekprogram és táncház 

A már megszokott Huzdrá stílusban egy mesés vidám világba visszük a gyereke-
ket. A zenészek, a gyerekek (és természetesen a felnőttek is) egy mese szereplői 

„síppal, dobbal nádi hegedűvel" üdvözlik az őszt. 

17:00: felnőtt táncház. Moldvai csángó és csíki körtáncokat fogunk tanulni Ko-
vács Dénes vezetésével. 

Helyszín: Salvator plébánia, Robert-Stolz– Gasse 3,Graz 

Mindenkit szeretettel várunk! 

A belépés ingyenes. Adományokat hálásan fogadunk! 

Info: Kovács Dénes 0650 8312624 

http://www.gracimagyarujsag.at
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 1956-os emlékművek Európában, válogatás. A kölni kivételével Dr. Tóth Gergely felvételei 

             

                                                                    Andau, emlékművek 

  

Basel, emléktábla                                                            Bauschlott, emlékmű 

  

Burg Kastl, emléktáblák                                                Deutsch-Altenburg, síremlék és kopjafa 

   

   Liesthal, emléktábla                                                   Linz, emléktábla 

     

    London, emléktábla                                                  Padovai Egyetem, emléktábla  

                                         

              Lugano-Massagno, emlékkereszt                                      Párizs, Magyar Katolikus Misszió 
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Benyó Erzsébet, az elmúlt időszakban 

online mesefoglalkozásokkal segítette a 

gráci magyar szülőket és gyermekeket, 

a koronavírus előtti hónapokban pedig 

felnőtteknek szóló csoportos mesefog-

lalkozásokat tartott Grác belvárosában. 

Szlovákiában él, de gyakran ellátogat 

hozzánk, és megörvendeztet minket a 

lelkünket fejlesztő, gondolatébresztő 

előadásaival. 

Miért olvasol mesét te is minden nap? 

A felnőtt ember komoly feladatainak 

elvégzése miatt túl sokat él „kifelé”. 

Nem ér rá lelkileg összerendeződni, 

felismerni a kapcsolataiban, megoldá-

saiban rejlő, ismétlődő mintázatokat. 

Sok az időstressz, az elvárás, a megfe-

lelési kényszer, magas ára van az érvé-

nyesülésnek. 

Mit is jelent a Meseberek, ahol dolgo-

zol? 

Kreatív mesefoglalkozás vezető va-

gyok, ezenkívül stresszoldó terapeuta, 

motivációs tréner. A szívügyem a me-

se, az, hogy mindenkit arra inspiráljak, 

olvasson mesét minden nap! 

A mese fontos funkcióval bír az embe-

riség fejlődése szempontjából. A mese-

mondás, hallgatás, olvasás összekap-

csol, kódolt élettapasztalatokat közve-

tít.  Az őskori barlangrajzok élethelyze-

teket jelenítenek meg.  A mitológiák, a 

mondák, a világvallások szent könyvei 

mind történetek segítségével tanítanak 

minket. A filmvilág belőlük él. Ismét-

lődnek a sztorik, a modern technika 

lehetőségével kiemelik a karaktereket, 

bemutatnak szituációkat, megoldásokat 

sugallanak.   

Hogyan tud egy felnőtt ember újra visz-

szajutni a mese birodalmába?  

Ha a felnőtt ember elolvas egy népme-

sét, akkor ahhoz le kell csendesednie, 

ki kell nyitnia a szívét, a fantáziáját. 

Visszatér ezáltal a kreatív énje.  Ella-

zul, befogadja a történet üzenetét, 

amely majd a mindennapok forgatagá-

ban finom módon jelezni fog. Kéznél 

lesz egy belső erőforrás ahhoz, hogy 

megoldhassuk a konfliktusunkat, vagy 

éppen elmondjunk egy csattanós szto-

rit, és akkor enyhül a kritikus élethely-

zet. A mese nem feltétlenül csak gyer-

mek műfaj. 

Milyen formában valósulnak meg ezek 

a foglalkozások? 

A munkám során mese foglalkozásokat 

vezetek egyéni alkalmakon, de csopor-

tokban és online is. Mindig különleges 

élmény, amikor a kliensem lelkét meg-

érinti egy karakter, helyzet, és az el-

kezd gondolatokat ébreszteni.   

Milyen tipikus problémák megoldásá-

nál lesznek hasznosak a mesék? 

Ha párkapcsolati problémával nézünk 

szembe, akkor olyan mesét választunk, 

amely segít felismerni a tipikus férfi-

női viselkedés mintákat, vagy éppen a 

szereplők kommunikációját vesszük 

nagyító alá, stb. 

A mese foglalkozások alkalmával a 

következő témák gyakran terítékre ke-

rülnek: a válaszutak dilemmája, a táltos 

gyengesége, akit meg kell etetnünk pa-

rázzsal, a világvégi cél, amely egy fo-

lyamat során mindig közelebb kerül 

hozzánk, stb.   

Az életválságok, az új életszakaszokra 

való felkészülés során is gazdag mese-

kincsből választhatunk. A mese a gene-

rációs különbségek áthidalásának meg-

oldásában is utat mutat.   

A megtorpanások, a visszafordulások, 

az élet vizének keresése, akár a szülők-

től való örökséggel való sáfárkodás, a 

felelősségvállalás, vagy annak felisme-

rése, ki, milyen módon hatott a dönté-

seinkre, a hiányok, a veszteségek fel-

dolgozása, mint élettéma is gyakori a 

mesemunka során. 

A mese pozitív végkifejlete bíztatást ad 

nekünk a továbblépéshez. A segítő álla-

tok, tárgyak szimbolikusan üzennek, 

hogy nézzünk széjjel, hátha éppen ösz-

sze tudunk valakivel kapcsolódni, aki-

től tanácsot kaphatunk. 

Az egyik üzletember, akivel a gráci 

önismereti csoport foglalkozás során 

ismerkedtem meg, a szakmai kiégés 

állapotában kért egy mesét. Végül több 

alkalommal dolgoztunk együtt. A fo-

lyamat során sikerült neki kilépnie a 

megszokott komfortjából, és egy másik 

térben rátekintenie a világra. Természe-

tesen nagy hasznára vált az élete több 

területén is ez a fajta kreatív lelki mun-

ka. 

Ha élményszerűen jut el hozzánk a me-

se üzenete, akkor jól tudunk mesét vá-

lasztani a gyermekünknek. A saját ta-

pasztalatunk által megértjük, éppen 

melyik mesével tudjuk a gyermekünk 

fejlődését szolgálni, oldani a belső fe-

szültségét, vagy bíztatni, átsegíteni a 

félelmén, jól kezelni az érzéseit. 

A gyermekekkel való találkozásaim 

megerősítenek engem abban, hogy a 

mese küldetése örök érvényű.  

Emlékszem az egyik online anya-lánya 

mesemondásomra, amikor a 10 éves 

kislánynak beilleszkedési problémái 

voltak külföldön, az új iskolájában. A 

képernyőn láttam őket, fogták egymás 

kezét, és hármasban beszélgetünk a 

számára kiválasztott mese részleteiről. 

Benyó Erzsébet mesevilága 

Forrás: https://leaninfemspace.at/hu/portfolio/

mentorprogram-benyo-erzsebet/ 

http://www.gracimagyarujsag.at
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A lány azonosult az egyik állat sorsával 

a meséből, és annak a történetén ke-

resztül erőt, megoldásokat találtunk a 

beilleszkedése sikeréhez. A kislány 

ezután több rajzot is készített, amely 

mindig megerősítette őt abban, hogy 

értékes és fontos az új közösség számá-

ra. 

Az általános- és középiskolások csapat-

építő tréningjein, a gyermek táborok-

ban bizony különleges élmény a szá-

momra is, mennyire gyorsan felhozza a 

mese a közösségben megjelenő nézetel-

téréseket, vagy azt is, mennyire nincse-

nek a fiataloknak céljaik.   

Több táborba visszajárok évek óta, és 

fel tudom mérni a kamaszok személyi-

ség fejlődésében milyen hatást fejt ki a 

kreatív mesefoglalkozás. A fiatalok 

megtanulják megbecsülni a lehetősége-

iket, javul a kommunikációs képessé-

gük. Új szavakkal gazdagodnak, ame-

lyekkel könnyen ki tudják fejezni az 

érzéseiket, a csapatban képviselt hely-

zetüket, az énképük reálisabbá válik. 

Törekszem arra, hogy célokat fogal-

mazzanak meg, és lelkesebben kezdje-

nek azok megvalósításához. 

Mit jelent a kreatív mesefoglalkozás? 

Természetesen az alapja egy népmese, 

amelynek a részleteit megbeszéljük, 

eljátszunk, lerajzoljuk, tovább szőjük-

fonjuk. „Hamuban sült pogácsákat” 

készítünk belőle, amelyek a tarisznyák-

ban lapulva mindig kéznél lesznek. 

Sajnos a világjárvány miatt online térbe 

kényszerülünk. Ajánlom a mesefoglal-

kozásokat távolban élő emberek számá-

ra, akiket a mese fonala összeköthet, és 

a közös beszélgetés alkalmával újra 

lelket érintő élményben részesülnek. 

Megerősödhet ezáltal egy nagyszülő-

unoka, vagy távolban élő testvérek, 

barátnők, stb. kapcsolata. Van arra is 

lehetőség, hogy az online térben, mun-

katársi viszonyban dolgozók is össze-

kapcsolódjanak, ismerkedjenek egy 

kreatív meseest során. 

Grácban Tóth Zsuzsanna Napsugár 

meghirdetett egy rajzversenyt, amely-

nek a mese a témája. Minden korosz-

tályt megszólít a felhívás. Kívánom a 

kedves olvasóknak, hogy bátran kap-

csolódjanak be, éljék meg önmagukban 

a gyermeki énjüket! Lehet rajzolni pár-

ban, vagy felnőtt-gyermek kalandnak is 

kitűnő a pályázat.  

Már a meseválasztás is közelebb hozhat 

minket önmagunk valóságához, vagy 

felfedezhetjük, mennyi közös érdeklő-

désünk van. Vidám pillanatokat okoz 

majd a rajzolás, és remélem mindenkit 

arra inspirál, hogy olvasson mesét min-

den nap! 

Köszönöm a beszélgetést Benyó Erzsé-

betnek, a BEREK-önismeret, stresszol-

dás és képesség fejlesztő iroda vezető-

jének.  

ZS.N 

Tíz évvel ezelőtt hálaadó szent mi-

sére gyűltünk össze Grácban, ami-

kor Ugri Mihály – sokak számára 

ismert mint Misi bá – nyolcvan éves 

volt. Az egyetemes könyörgésekben 

többek között így imádkoztunk a 

jubilánsért 2 püspök jelenlétében: 

„Misi példaként áll előttünk Jézus 

Krisztusba vetett hitével, családja, 

egyháza és magyar népünk iránti 

hűséges szeretetével és segítőkész-

ségével. Adj erőt neki, további szol-

gálata hűséges ellátásához!“  

Az azóta eltelt 10 évben sem vett ki 

sok „szabadságot“ Misi bácsi. Mint 

az azt megelőző évtizedekben elő-

ször Nyers János atyával közösen, 

úgy az elmúlt évtizedben is nyughatatlanul tevékenykedett a 

Gráci Magyar Katolikus Közösség ügyeiért. Szívén viselte 

annak alakulását, szomorú szemmel vette észre a templom-

bajárók számának visszaesését. Erejéhez mérten vagy talán 

azon felül is sokat tett a Gráci Magyar Újság fennmaradásá-

ért és a magyar programok szervezéséért.  

Nemcsak a Stájerországban élő magyarok lelkiéletének 

ügyében, hanem magyar nyelvünk és 

kultúránk terjedésében és ápolásában 

is erején felül teljesített. Évtizedeken 

keresztül szervezte a mariazelli gya-

logos zarándoklatokat, kiránduláso-

kat. Mások megsegítésébe sem fáradt 

bele. 

Ami sokak számára természetes, 

hogy minden vasárnap magyar nyel-

vű szentmise van Grácban orgonakí-

sérettel, az mind az ő évtizedeken 

keresztüli szorgalmának és buzgal-

mának eredménye: minden vasárnap-

ra keresett papot 1995 és 1997 kö-

zött, utána pedig minden vasárnapra 

orgonistát. Attól sem riadt vissza, 

hogy lengyel és horvát diákokat szó-

lítson meg, akik azóta is örömmel kísérik magyar énekein-

ket. 

Kedves Misi! Kérjük Mennyei Atyánkat, kísérjen téged 

mennyei áldásával, hű feleségedet, Ingridet és családodat! 

Mag. Holló István 

plébános, magyar lelkész 

Ugri Misi tiszteletére 

http://www.gracimagyarujsag.at
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Ebben az évben ünnepli a Gráci Villa-

mosmúzeum (Tramway Musem Graz) 

alapításának 50.évfordulóját. A múzeu-

mot működtető egyesület célja a törté-

nelmi, múzeális értékű villamosok 

fenntartása, karbantartása, ezeknek az 

ipari értékeknek a megὅrzése  a jövő-

beli generációk számára. Kevesen tud-

ják, hogy ebben a tevékenységben ve-

zető szerepet tölt be Andreas Solymos 

úr, aki magyar származású gépészmér-

nök.  

A villamosok egy része a máriatroszti 

remízben található, de az 1-es villa-

mosvonal felújításának idejére a közle-

kedni képes öregek a Steyrergasse-i 

remízben pihennek. Itt találkoztunk 

Solymos úrral. A legöregebb villamos-

ban folytatjuk a beszélgetést német 

nyelven,  mivel Solymos úr jól érti a 

magyar nyelvet, de sajnos már nem 

beszéli hibátlanul. 

Hogyan került a családja Ausztriába? 

Apám Magyarországon született, ott 

élt, ott járt egyetemre. A háború alatt a 

berlini magyar nagykövetségen dolgo-

zott. A bombázások elὅl a követség 

dolgozóit Ausztriába menekítették. 

Apám aztán itt is maradt, sok kerülὅ 

után Grácban telepedett le. Itt ismerke-

dett meg édesanyámmal, aki osztrák 

születésű. Apám a munkája mellett 

sokat tett a magyar közösségért. Sok 

évig volt elnöke a Grazi Magyar Egye-

sületnek, nyelvtanfolyamokat szerve-

zett. A magyar néptánccsoport munká-

jában is részt vett. Ebben én is táncol-

tam és még jól emlékszem a családok-

ra, akiknek a tagjai szintén táncoltak, 

mint pl. a Gruber, Molnár, Szeberényi, 

Dampf családok. Emlékszem, hogy az 

egyesületi helyiség a Radetzkystrasse-

ban volt. A tánccsoport megszűnésével 

tulajdonképpen megszűntek a Magyar 

kapcsolataim is. 

Ápolja még a kapcsolatot Magyaror-

szággal valamilyen módon? 

Rokonaim élnek Magyarországon és 

amíg apám élt, 1991-ig rendszeres volt 

a kapcsolat. Mivel édesanyám nem 

beszélt magyarul, otthon a családban 

csak németül beszéltünk. Budapesten 

él egy unokatestvérem, akinek a lánya, 

Kiss Noémi neves írónő. Jól értem a 

magyar nyelvet, de beszélni sajnos már 

nem tudom. Érdekes, hogy jelenlegi 

munkám során is találkozom magyar 

származású emberekkel, mint pl. a je-

lenlegi fὅnököm, Mag. Mark Perz, aki-

nek az édesanyja magyar, vagy Andre-

as Molnár képviselὅ úr.  

Hogyan alakult a pályafutása, mi a je-

lenlegi munkája? 

1991-ben kezdtem el dolgozni a Gráci 

Közlekedési Vállalatnál (Grazer 

Verkehrsbetriebe). Jelenleg a Gráci 

tömegközlekedési vonalaknál (Grazer 

Linien) vagyok vezetὅ beosztásban. 

Gépészmérnök képzettségem van, az 

én feladatom a gráci tömegközlekedés 

fejlesztésének, infrastruktúrájának a 

tervezése, amely szinte mindent magá-

ba foglal, úgy mint  sínek, felsὅvezeté-

kek, szignálok, stb. Mi készítjük az 

ajánlatokat a tömegközlekedési hálózat 

kiépítéséhez, mint pl. az új vonal a 

Reininghaus lakótelephez, vagy a 

Wagner-Bíró utcai vonal.

A Graz Holding Moderne Urbane Mo-

bilität (MUM) 2030+. leányvállalatánál 

vagyok ügyvezető. Egyik feladatom a 

gráci metróépítés terveinek a kidolgo-

zása. Véleményem szerint a busz- és 

villamoshálózat a föld  felszínén már 

nem tud megbírkózni az erősen meg-

növekedett lakosság adta követelmé-

nyekkel. A metró csak egy a terveink 

közül, hogy mi kerül megvalósításra, 

azt majd a politikusok döntik el. A Ne-

utorgasse-ban is lesz egy új villamos-

vonal, a 17-es. Ezáltal csökken majd a 

Herrengasse leterheltsége, továbbá ki-

térὅként szolgál majd abban az eset-

ben, ha a Herrengasse valamilyen ok-

ból nem átjárható. Az elektromobilitás 

a tömegközlekedésben is fontos szere-

pet fog betölteni. Ezért folyik már több 

cég e-buszának a tesztelése is. Az 

elektromos meghajtású járművek nél-

kül nem tudnánk a klímavédelem célja-

it elérni.  

Szívügye a gráci villamosmúzeum, 

vannak hasonlók máshol is? 

Igen, Bécsben két villamosmúzeum is 

van. Klagenfurtban található a Nostal-

gia egyesület. Az öreg villamosaink 

javítását, karbantartását néha ők végzik 

el számunkra, mert mi nem rendelke-

zünk ehhez megfelelő háttérrel. Ezen-

kívül a Holding Graz is támogatja a 

múzeumot. Minden öreg villamosunk 

közlekedőképes és minden alkatrész, 

berendezés eredeti bennük. A legidő-

sebb villamos 1899-ben, a legfiatalabb 

1974-ben készült. Jenleg 17 motoros-

kocsi, 10 személyszállító és 6 teher-

szállító kocsink van. A máriatroszti 

múzeumunkban látható még a régi 

Schlossbergbahn kocsija és egy lóvas-

úti kocsi is. Sok régi kincs , többek 

között villamosvasutas egyenruhák, 

videók, fotók is megtekinthetὅk a kiál-

lításon. Nyáron hétvégeken közlekedik 

egy garnitúra a túristák örömére, ezen-

kívül a múzeumok éjszakáján, az ad-

venti időszakban, Szilveszterkor is in-

dítunk különjáratokat. Az öreg villa-

mosokat bérelni is lehet különböző 

céges rendezvényekhez, esküvőkhöz, 

születésnapi ünnepléshez. Karácsony 

előtt a gyermekek részére a Jézuskavá-

rás idejére megnyitjuk a modellvasút 

kiállításunkat is. Érdemes egy családi 

kirándulást tervezni a gráci villamos-

múzeumba. 

Köszönjük szépen a beszélgetést! 

ok 

Dipl.-Ing. Andreas Solymos 
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Menekülésünk 1956-ban otthonról cí-

mű cikk folytatása: 

helybeli. A főtéren a katonáink leborí-

tottak egy vöröscsillagos oszlopot és a 

közeli Festetics-kastély parkjából egy 

gróf szobrát állították helyébe. A jelen-

levők viharos tapsát nem lehet elfelej-

teni. Díszőrséget szerveztünk a szobor 

elé, félóránként váltottuk egymást. Eb-

be az egyetemisták is bekapcsolódtak. 

Közben az egész országban leállt a 

tömegközlekedés, posta és telefon-

forgalom. Mindenki megpróbált vala-

hogy hazajutni. Húgomnak és nekem 

nagy nehezen sikerült autóstoppal ha-

zaérnünk. Az ő iskolájában nem tudtak 

a mi tevékenységünkről. 

Nagy volt otthon a rémület, mikor el-

meséltem, hogy mit éltünk meg. Ké-

sőbb letartoztatták egyik osztálytársa-

mat, a börtönben úgy agyon kínozták, 

hogy belehalt. Tizenhat éves volt… 

A Budapesten élő bátyámról nem tud-

tuk, hogy él-e, vagy halott. Anyám 

biztos volt benne, hogy valamelyik 

sortűz áldozata lett. Egyszer csak hirte-

len beállított, több mint 200 kilométert 

gyalogolt Budapesttől hazáig.  

Boldogok voltunk amikor együtt volt a 

család. November 4-én más valóságra 

ébredtünk: a szovjet hadsereg könyör-

telenül letiporta szabadságharcunkat. 

Minden nap veszélyesebb lett a mene-

külés, mert egyre több helyen zárták le 

a határt. Elindultunk. Én mint legidő-

sebb 16 évesen, a húgom 15 és öcsém 

13. Mindhármunk jövője nagy veszély-

ben volt.

Eljutottunk Szombathelyig, ahol a kór-

ház egyik orvosnője anyánk barátnője 

volt. Hozzá fordultunk útbaigazításért. 

Azonnal mellénk állt egy fiatal alkal-

mazott és elkisért minket egy szántó-

földre, ahol egyenes út vezetett a hatá-

rig. Nem sikerült a határátlépés, mert 

utolért minket egy teherautó öt lövésre 

kész géppuskával felfegyverzett orosz 

katonával. Fák és bokrok mögé búj-

tunk, sötét is volt, igy sikerült megme-

nekülni.  Visszamentünk egy paraszt-

házig, ahol befogadtak minket felmele-

gedni, mert a novemberi hidegtől na-

gyon átfagytunk. Néhány óra múlva 

sikeresen átléptük a határt. Már az 

osztrák részen voltunk, mikor észrevet-

tek minket az orosz határörök. Kiabál-

tak „stoj, stoj!!“Lőttek a sötétben és mi 

rohantunk az életünkért. Burgenland-

ban, Rohoncon (Rechnitz) kötöttünk 

ki. 

Ott egy menekült-gyűjtőhelyről Salz-

burgba kerültünk. Anyánk húga, aki 

Bad Ischlben élt, megtalált minket és 

haza vitt otthonába. Általa kerültünk 

húgommal együtt Grácba a Sacre 

Coeur kolostor gimnáziumába. Minket 

itt nagy szeretettel és gondoskodással 

vettek körül. Megtanultuk a német 

nyelvet, és le is tudtunk érettségizni. 

Öcsénk egy magyar iskolába került. 

Érettségi után kétéves védőnőképzőbe 

kerültem Grácban. Elmélet az iskolá-

ban, gyakorlat a nagy kórházban. Na-

gyon szerettem ott lenni. Jól is tanul-

tam és mivel még az iskolapadból 

mentem férjhez, a diplomám már a 

férjezett nevemre lett kiállítva. Bécsbe 

kerültem állásba. Nagyon szerettem a 

munkámat. Emberekkel volt dolgom. 

Családlátogatás, tanácsadás, csecsemő-

ellenőrzés. 

Leírhatatlan hálás vagyok Ausztriának, 

hogy itt élhetek.  Itt született két fiam 

és itt vagyok már 65 éve boldogan ott-

hon.         

Giczy Zsófia 

MEGHÍVÓ KOSZORÚZÁSRA 

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
65. ÉVFORDULÓJÁN

2021október 22-én 18.30 órakor 

a gráci dómnál helyezzük le kegyelettel a forradalmunk és szabadságharcunk rövid, hősi napjaira emlékezte-
tő 64. koszorúnkat, hűségünk és hálánk jelét. 

Ezzel kapcsolódunk be az otthoni és az egész világot átfogó megemlékezésekbe. 

GLORIA VICTIS 

A koszorúzásra szerettel hívjuk a Grácban és környékén élő magyar testvéreinket 

a rendezők 
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MEÖK - köszönet az adományokért

A Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja köszönetet mond a GMÚ olvasóinak: Brenner Mária (2x), Csiszer Csaba, 

Csonka Vince,DI. Horváth Csaba, Huszár Éva, Jámbor Márta, Jobban GmbH, Juhász Rózsa,  Kovács Magdolna, 

Dr.Laky Tibor/Barbara, Dr. Ludván Margit, DDr. Németh Nándor, DDr. Neuburg  Adalbert, Mag. Passl Mariann, Mag. 

Petritz Judit, Reinbacher Gottfried, Schrötter Zita, Dr. Somogyi László, Spoerk Inge, Dr.Tanay Ildikó, Dr. Vadon Mária, 

Varga Edit/Zsolt, Ing. Zimics Júlia (2x), az idén szeptember végéig átutalt adományokért. 

Hochsteingasse  

Öregdiákjaink, segítsetek! 

Egyik öregdiák társunk a következő  kéréssel fordult hozzánk: fényképeket keres az egykori hochsteingassei barakról és 

az 1956 utáni baraklakók életéről.  Mivel a diákszövetségi fényképek között nem találtam ottani felvételt, megkérlek  

benneteket, hogy ha lenne ilyen tulajdonotokban, értesítsetek engem, vagy küldjetek róla másolatot a következő email 

címre: imi@ugri. at 

„A Forradalomnak sem előzetesen kész programja 

nem volt, sem pedig ideje nem maradt ilyesmi kidol-

gozására a rendelkezésre álló tragikus eseményekkel 

teli rövid hetek  során“ 

„Nekünk, a nyugati világban élő magyaroknak – akik 

szintén a forradalom kedvezményezettei vagyunk, 

hiszen  legtöbbünk idekinti biztosított existenciája 

összefügg 1956-tal – sok tennivalónk van 1956 idő-

szerűségének ébrentartásában.“ (Balla Bálint szocioló-

gus egyetemi tanár Berlin.) 

 „SZEMBEN A LENINI FORADALOMMAL, Magyaror-

szágon nem egy ideológia győzött, hanem egy ideológia 

halt meg 1956-ban.” ( Hanák Tibor Innsbruckban dokto-

rált filozófiából és történelemből  a SZER munkatársa) 

Idézetek /1956-ra emlékezünk/ 

„A magyar forradalom emléke él a középkorú és idősebb ge-

neráció emlékezetében, keveset tud róla viszont az ifjúság 

jelentős része”.(Révész Lászlóa freiburgi és berni egyetemen 

a jogtörténet tanára) 

„Az egyes emberek tartózhattak egyik vagy másik 
ideológiai irányzathoz, de a forradalom nem tartozott 
egyetlen ideológiához, de még egyetlen politikai 
oldalhoz, vagy párthoz sem.“ 

„Talán paradoxként hangzik, mégis azt hiszem,hogy 56-ra – a 
magyar határokon kívül—a legtartósabban a Kremlben emlé-
keznek” 

„Túl nagy volt a november 4-i ütés, túl kemény az azt követő 
leszámolás, túl keserves a kiábrándulás abból az illuzióból, 

ami segítségben reménykedett.” ( Méray Tibor 1956-ban tagja 
volt a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának.) 
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